
 

 
1. 
 

 
Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XI I.15.) 
Korm. rendelet alapján kötelező! 
Nyilvántartási szám: 1438 
 
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok 
közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás 
büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga 
után! 

 Adatszolgáltató: valamennyi alapfeladatként közművelődési 
tevékenységet folytató 

- költségvetési szerv 
- társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány 
- gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás 

(Lásd útmutató!) 
Beküldés: 2016. március 1-jéig 

- a http://kultstat.emmi.gov.hu internetoldalon  
- a kitöltés utáni további teendőiről olvassa el az 

útmutatót! 

J E L E N T É S  
a 2015. évben  

folytatott közművelődési tevékenységekről 
Az adatszolgáltató szervezet teljes neve  

 

Székhelye  

Irányítószám   

Helység   

Utca, házszám   

Vezetőjének neve   

Telefon (körzetszám is)  Fax (körzetszám is)  

E-mail cím  Honlap cím  

Kitölt ő neve  Kitölt ő telefonja (körzetszám is)  

A közművelődési tevékenységet ellátó szervezet, vagy szervezeti egység adatai (amennyiben nem azonos az 
adatszolgáltatóval) neve   
Adószám (első 8 számjegye) 

Szervezet típusa � közművelődési intézmény � közművelődési közösségi színtér � egyéb   

Székhelye  Irányítószám  

 Helység  

 Utca, házszám  

Vezetőjének neve   

E-mail cím  Honlap cím  

Telefon (körzetszám is) Fax (körzetszám is) 

Művelődésszervező (közművelődési tevékenységet szervező) munkatárs neve, telefonszáma (körzetszám is)  

Működés módja  � működő, ebből       � új     �  újra működő � szünetelő � megszűnt 

Működés jellege  � egész évben � időszakosan 
Az egész évben működők közül a működési, nyitvatartási 
idő heti óraszáma  ��� 

Gazdálkodási módja � önálló � nem önálló  

Fenntartó típusa  
�  központi költségvetési szerv � megyei önkormányzat � kisebbségi önkormányzat 
�  települési önkormányzat � egyház �alapítvány(közalapítvány) 
�  gazdasági társaság, vállalkozó � egyéb  (pl. egyesület, szakszervezet)  

A fenntartó megnevezése és címe: 
 ................................................................................................................................................................................................  
A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok. 

Kelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2016.  . . . . . . . . . . . . . . hó . . . . . nap 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
statisztikus, jelentést kitöltő P.H. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
az adatszolgáltató aláírásra 

jogosult vezetője 

 

 



 

 
2. 
 

A jelentésben a továbbiakban csak a tevékenységet ellátó adatait szerepeltetheti! 

A tevékenységet ellátó szervezet adatai (Jelöljön be egyet, a többit kérjük üresen hagyni!) 1. 

1. A tevékenységet ellátó szervezet  

1. települési önkormányzat (közművelődési szervezetet és/vagy színteret működtet) � 

2. önállóan működő és gazdálkodó közművelődési intézmény � 

3. önállóan működő közművelődési intézmény � 

4. többfunkciójú intézmény szervezeti egysége � 

5. közművelődési célú társadalmi szervezet � 

6. gazdasági szervezet (pl. kft., non-profit kft., egyéni vállalkozás stb.) � 

2. A gazdálkodás jellemzője a meghatározó támogatási források szerint  

1. állami/önkormányzati fenntartói támogatással � 

2. állami/önkormányzati pályázati támogatással � 

3. közművelődési megállapodás keretében; részben önkormányzati támogatással � 

4. állami/önkormányzati támogatás nélkül � 

   

3 A közművelődési tevékenységet ellátó szervezet helyiségei  

3.3. A tevékenységet ellátó többfunkciós helyiségeinek száma 
Székhelyen Telephelyen 

1. 2. 

1.  Többfunkciós helyiségek   

  

3.2. A tevékenységet ellátó önálló, egyfunkciós helyiségeinek száma  
Székhelyen Telephelyen 

1. 2. 

1. Nyilvános könyvtár   

2. Mozi, filmvetítő terem   

3. Szabadtéri színpad   

4. Helytörténeti és egyéb gyűjtemény   

5. Kiállító helyiség, galéria   

6. Sportlétesítmény   

7. Nyugdíjas klubhelyiség    

8. Ifjúsági klubhelyiség   

9. Helyi televízió- és rádióstúdió   

10. Turisztikai létesítmény, szálláshely, tábor   

11. Információs iroda (diák, turisztikai, egyéb)   

12. Teleház, telematikai szolgáltató részleg   

13. Alkotóház   

14. Egyéb    

15.  Összesen (1.+2.+…14.)   

 

3.1. A szervezethez kötődő, de a székhelytől külön működő fiókintézmények 
(telephelyek)  

száma 
1. 

1. a székhellyel azonos településen  

2. más településen  

  



 

 
3. 
 

4. A tevékenységet ellátó szervezet címén, székhelyként 
bejegyzett intézmények, társadalmi, gazdasági szervezetek 

Száma 

Foglalkozik 
közművelődéssel 

Nem foglalkozik 
közművelődéssel 

1. 2. 

1. Költségvetési szervezet   

2. Egyesület   

3. Alapítvány, közalapítvány   

4. Egyéb társadalmi szervezet   

5. Gazdasági szervezet   

 

5.1. Az épület hasznos alapterülete (m2-ben) 1. 

1. 
A tevékenységet ellátó szervezet működtetésében és használatában lévő épületek 
alapterülete  

 

2.    - ebből közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterület   

 

5.2. Közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterületből 
tartós használatra átengedett terület (m2-ben) 

Közművelődési 
tevékenységre 

Egyéb 
tevékenységre 

1. 2. 

1. költségvetési szervezetnek   

2. társadalmi szervezetnek   

3. gazdasági vállalkozásnak   

4. egyéb használónak   

5. Összesen  (1.+2.+3.+4.)   

 

6. Nemzeti és etnikai kisebbségi közművelődési feladatok  (Jelöljön be egyet, vagy többet, a 
végzett tevékenység(ek)nek megfelelően! ) 1. 

1. bolgár � 

2. cigány � 

3. görög � 

4. horvát � 

5. lengyel � 

6. német � 

7. örmény � 

8. román � 

9. ruszin � 

10. szerb � 

11. szlovák � 

12. szlovén � 

13. ukrán � 

 



 

 
4. 
 

 

7. Munkaügyi létszámadatok (A „Részmunkaidősök” oszlopok kitöltéséhez és teljes munkaidőre történő átszámításához figyelmesen olvassa el az útmutatót!)
 

Munkakör 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 

Vállalkozók 
Önkéntes 

segítők, egyéb 
Összesen 

4. oszlopból 
közalkalmazott 

8. oszlopból 
művészeti csoport-

, szakkör-, 
klubvezető 

Teljes 
munkaidős 

Rész-
munkaidős 

Rész-
munkaidős 
átszámítva 

Együtt 
- ebből 
vezető 

1. 2. 3. 4.=1.+2. 5. (4.-ből) 6. 7. 8.=4.+6.+7. 9. 10. 

1. 

Felsőfokú 
végzettséggel 
rendelkezők 

szakmai 
munkakörökben 

közművelődési 
szakember                     

2. 

közművelődési 
munkát 
közvetlenül 
segítők                     

3. 

közművelődési 
munkát segítő 
egyéb                     

4. 
Együtt 
(1.+2.+3.)                     

5. 

Felsőfokú 
végzettséggel 

nem rendelkezők 
szakmai 

munkakörökben 

közművelődési 
szakember                     

6. 

közművelődési 
munkát 
közvetlenül 
segítők                     

7. 

közművelődési 
munkát segítő 
egyéb                     

8. 
Együtt 
(5.+6.+7.)                     

9. 
Szakmai 

munkakörben 
Összesen 
(4.+8.)                     

10. 
Egyéb (nem 

szakmai) 
munkakörökben 

gazdasági, 
ügyviteli 
alkalmazott                     

11. 
műszaki, 
fenntartási                      

12. egyéb                      

13. 
Együtt 
(10.+11.+12.)                     

14. Mindösszesen  (9.+13.)                     
15.  - ebből közalkalmazott                     



 

 
5. 
 

 

8. Pénzügyi adatok    1. (E Ft-ban) 

1. 

Bevételek 

Működési bevétele  

2.   - ebből jegy-, részvételi- , tagdíj-bevétel  

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök  

5.   - ebből irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás  

6.   - ebből pályázati támogatás  

7.     = ebből EU-s forrásból kapott támogatás  

8. Egyéb bevételek  

9. Bevételek összesen (1.+3.+4.+8.) 
 

10. 

Kiadások 

Személyi juttatások  

11. Munkaadókat terhelő járulékok  

12. Dologi kiadások  

13. Felújítási kiadások  

14. Felhalmozási kiadások  

15. Egyéb kiadások  

16. Kiadások összesen (10.+11….+15.) 
 

17.   - a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások  

 
8.1 A támogatásokból előző évi pénzmaradvány 1. (E Ft-ban) 

1.   

 
 

9. Egyéb pénzügyi adatok  
A tevékenységet ellátó szervezet bevételéből kiemelt adatok 

A felsorolt szolgáltatásokból 
származó éves bevétel ( E Ft-

ban) 

1. 

1. Büfé, kávézó 

2. Bolt (Ajándék, kiadványok, szakmai anyagok, katalógusok, műsorfüzetek stb.) 

3. Rendezvények 

4. Reklám 

5. Mecenatúra, szponzoráció 

6. Automaták 

7. Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó vásár 

8. Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.) 

 
  



 

 
6. 
 

A tevékenység adatai 
 

Rendszeres művelődési formák 

 

10. Alkotó művelődési 
közösségek 

Közös-
ségek 
száma 

Tagok éves átlagos száma Foglal-
kozások 
száma 
(éves) 

Bemutat-
kozások 
száma 
(éves) 

15 év 
alatti 

15-29 
éves 

30-59 
éves 

60 év  
fölötti Összesen 

Művészeti csoportok 1. 2. 3. 4. 5. 6.=2+..+5. 7. 8. 

1. 
Színjátszó-, drámacsoport, 
vers- és prózamondó csoport 

        

2. Bábcsoport         

3. 
Klasszikus- és moderntánc-
csoport, társastánc 

        

4. 
Képző- és iparművészeti 
csoport 

        

5. Fotó-, film-, videocsoport         

6. Kórus, énekkar         

7. Könnyűzenei együttes         

8. 
Komolyzenei együttes 
(szimfonikus, fúvós, kamara, 
egyéb) 

        

9. 
Egyéb amatőr művészeti 
csoport 

        

10. 
Művészeti csoportok 
összesen  
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.) 

        

Népművészeti csoportok  
      Előadóművészet 
11. Hangszeres népzenei csoport         

12. Népdalkör, pávakör         

13. Néptáncegyüttes         

14. Hagyományőrző együttes         

15. Egyéb         

16. 
Népi előadó-művészeti 
csoportok összesen  
(11.+12.+13.+14.+15.) 

        

      Tárgyalkotó népművészeti csoportok 

17. Fazekas         

18. 
Faragó (kéreg, fa, szaru, csont, 
népibútor-készítés, egyéb) 

        

19. Bőrműves         

20. 
Fonható szálas anyag-
megmunkálók (vessző, csuhé, 
gyékény, szalma) 

        

21. Textil (szövés, nemezelés, 
csipkeverő, hímző) 

        

22 
Egyéb komplex népi 
tárgyalkotó csoportok 

        

23. 
Tárgyalkotó népművészeti 
csoportok összesen  
(17.+18.+19.+20.+21.+22.) 

        

24. Mindösszesen   (10.+16.+23.)          

 



 

 
7. 
 

11. Klubok, körök, szakkörök 
Csoportok száma 

Résztvevők 
száma összesen 

Foglalkozások 
száma összesen 

Foglalkozások 
összes 

óraszáma 
1. 2. 3. 4. 

1. Nyugdíjas      

2. Ifjúsági      

3. Gyermek      

4. Családi      

5. Egyéb, érdeklődési kör szerinti     

6. Összesen  (1.+2.+3.+4.+5.)     

 



 

 
8. 
 

 

Képzések 
 

27. Tevékenységet ellátó által szervezett 
saját képzések 

Csoportok 
száma 

Beiratkozottak száma 

Alkalmak 
száma 

A 
képzések 
óraszáma 
összesen 
(órában) 

A képzést 
tárgyévben 
befejezők 

száma 

15 év 
alatti 

15-17 
éves 

18-29 
éves 

30-54 
éves 

55 év 
feletti 

Beiratkozottak 
mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7.=2+3+4+5+6. 8. 9. 10. 

1. 

Általános célú 

felvételi előkészítő 
                    

2. művészeti 
                    

3. sport, erőnléti, rekreációs 
                    

4. 
természetgyógyászati, 
ezoterikus 

                    

5. személyiségfejlesztő 
                    

6. 
egészségvédelmi, 
mentálhigiénés 

                    

7. helytörténeti, honismereti 
                    

8. egyéb 
                    

9.  Együtt (1+2+3+4+5+6+7+8) 
          

  



 

 
9. 
 

27. Tevékenységet ellátó által szervezett 
saját képzések (folyt.) 

Csoportok 
száma 

Beiratkozottak száma 
Alkalmak 

száma 

A 
képzések 
óraszáma 
összesen 
(órában) 

A képzést 
tárgyévben 
befejezők 

száma 
15 év 
alatti 

15-17 
éves 

18-29 
éves 

30-54 
éves 

55 év 
feletti 

Beiratkozottak 
mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=2+3+4+5+6. 8. 9. 10. 

10. 

Szakmai 

OKJ-s 
szakképesítést 

adó 

közművelődési 
szakember I. 

                    

11. 
közművelődési 
szakember II. 

                    

12. népi kézműves 
                    

13. más szakmák 
                    

14. Együtt 
(10+11+12+13) 

          

15. 

egyéb 
szakmai 
képzés 

kulturális 
szakemberek 
szervezett 
képzése 

                    

16. 
pedagógus 
továbbképzés 

                    

17. 
egyéb szakmai 
képzés 

                    

18. Együtt 
(15+16+17) 

          

19. Szakmai együtt (14+18) 
          

20. 

Nyelvi 

angol 
                    

21. 
német 

                    

22. 
egyéb 

                    

23. 
Együtt (20+21+22) 

          

24. Saját képzések mindösszesen (9+19+23) 
                    



 

 
10. 

 

 

14. Együttműködő partnerrel 
közösen szervezett oktatás, képzés 
(nem terembérlet)  

Csoportok 
száma 

Résztvevők 
száma 

Alkalmak 
száma 

A képzések 
óraszáma 
összesen 
(órában) 

A képzést 
tárgyévben 
befejezők 

száma 

Iskolarendszerű képzések 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Alapfokú      

2. Középfokú      

3. Felsőfokú      

4. Iskolarendszerű képzés összesen 
(1.+2.+3.) 

     

Iskolarendszeren kívüli képzések 

5. Szakképesítést nyújtó      

6. Egyéb szakmai képzés      

7. Általános célú képzés      

8. Nyelvi képzés      

9. Iskolán kívüli képzés összesen 
(5.+6.+7.+8.) 

     

10 
Képzések mindösszesen  
(27. tábla 24. és 14. tábla 4.+9. sorok 
összege) 

     

 

15. Rendszeres művelődési formák 

Csoportok, 
közösségek száma 

összesen 
 

Résztvevők, 
beiratkozottak, tagok 

száma összesen 

Foglalkozások, 
alkalmak száma 

összesen 

1. 2. 3. 

1. 
Rendszeres művelődési formák 
összesen (10. tábla 24. sor, 11. tábla 6. sor 
és 14. tábla 10. sorok összege) 

   

 

16. Ismeretterjesztés 
Résztvevők száma 

összesen 

Foglalkozások, 
alkalmak száma 

összesen 

Alkalmak összes 
óraszáma 

1. 2. 3. 

1. Tudományos ismeretterjesztő előadások     

2. Konferencia, tanácskozás     

3. Ismeretterjesztés mindösszesen (1.+2.)    

 

17. Táborok 
(nemzetközi táborok 
kivételével) 

Gyermek Ifjúsági Felnőtt Vegyes 

száma 
részt-
vevők 

száma 
részt-
vevők 

száma 
részt-
vevők 

száma 
részt-
vevők 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Összesen          

 



 

 
11. 

 

18. Kiállítások, műsorok, rendezvények 
Alkalmak száma 

összesen 

Látogatók / nézők száma 
összesen 

1. 2. 

Kiállítások    

1. Képző- és iparművészeti    

2. Fotó   

3. Népművészeti    

4. Helytörténeti   

5. Műszaki, természettudományi   

6. Egyéb   

7. Kiállítások összesen  (1.+2.+3.+4.+5.+6.)    

Művészeti események   

8. Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvények   

9. Film- és videofilm-vetítés   

10. Népművészeti rendezvények   

11. Művészeti események összesen  (8.+9.+10.)   

Szórakoztató rendezvények   

12. Előadóművészeti és műsoros rendezvények   

13. Táncos rendezvény (bál, diszkó)    

14. Szórakoztató rendezvények összesen  (12.+13.)   

Közösségi rendezvények   

15. Társadalmi rendezvény, ünnep   

16. Játszóház, kézműves foglalkozás   

17. Kulturális célú kirándulás    

18. Kézműves és egyéb vásár, bemutató   

19. Közösségi rendezvények összesen  (15.+16.+17.+18.)   

20. 
Kiállítások, műsorok, rendezvények mindösszesen  

(7.+11.+14.+19.) 

  

21. 
  - A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok 
keretében megvalósuló (20.-ból) 

  

22. 
  - A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében 
megvalósuló (20.-ból) 

  

 

19. Szolgáltatások 
Igénybevevők 

száma 
Alkalmak 

száma 
Igénybevevők-

ből külföldi 
1. 2. 3. (1.-ből) 

1. 
Tanácsadás, információs 
szolgáltatás 

Felnőttképzéshez 
kapcsolódó szolgáltatás 

   

2. 
Egyéb tanácsadás, 
információs szolgáltatás 

 
 

 

3. Rendezvényszervezés    

4. Tanulmányutak, szakértők, delegációk fogadása    

5. Közös programok, projektek előkészítése    

6. Egyéb    

7. Szolgáltatások összesen  (1.+2.+3.+4.+5.+6.)    

 



 

 
12. 

 

20. Külső szervek tevékenysége Csoportok 
száma 

Alkalmak 
száma 

Összes 
időtartam 
(órában) 

Közönség 
létszáma, 

résztvevők  
száma 

Ebből 
külföldi 
résztvevő 

Rendezvények 1. 2. 3. 4. 5. (4.-ből) 

1. Rendezvények összesen       

Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló) 

2. Iskolarendszerű képzések      

3. Iskolarendszeren kívüli képzések      

4. Oktatás, képzés összesen   (2.+3.)      

 

21. A tevékenységet ellátó által 
külföldiek részvételével szervezett 
programok Magyarországon 

Alkal-
mak 

száma 

Idő-
tartama 
(nap) 

Közönség 
létszáma, 

részt-
vevők 
száma 

Közreműködők száma 

Összesen 

 Összesenből külföldi 
Európai 

Unió 
országaib

ól 

Többi 
országból 

határon 
túli 

magyarok 

1. 2. 3. 4. 5. (4.-ból) 6. (4.-ból) 7. (5-6.-ból) 

1. Fesztiválok        

2. Művészeti rendezvények, versenyek        

3. Kiállítások        

4. Konferenciák, tanácskozások        

5. Táborok        

6. Egyéb        

7. Összesen  (1.+2.+3.+4.+5.+6.)        

8. 
Fentiekből testvérvárosi (testvérkapcsolati) 
kulturális csere keretében megvalósult  

       

 

22. A tevékenységet ellátó 
részvételével külföldön rendezett 
programok 

Alkalmak száma Kiutazók száma 

Összesen 
Európai 
Uniós 

országban 

Többi 
európai 

országban 
Összesen 

Európai 
Uniós 

országba 

Többi 
európai 
országba 

1. 2. (1.-ből) 3. (1.-ből) 4. 5. (4.-ből) 6. (4.-ből) 

1. Fesztiválok       

2. Művészeti rendezvények, versenyek       

3. Kiállítások       

4. Konferenciák       

5. 
Tanulmányutak, szakértők és 
delegációk 

      

6. Táborok       

7. 
Közös programok (projektek) 
előkészítése 

      

8. Egyéb       

9. Összesen  (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8)       

10 
Fentiekből a testvérvárosi 
(testvérkapcsolati) kulturális csere 
keretében megvalósult  

      

 

  



 

 
13. 

 

23. Összlátogató, résztvevő létszám 1. 

1. Rendszeres művelődési formák*   (15. tábla 1. sor)  

2. Ismeretterjesztés összesen  (16. tábla 3. sor)  

3. Táborok összesen  (17. tábla 1. sor)  

4. Rendezvények, kiállítások, műsorok (18. tábla 20. sor)  

5. Szolgáltatások (19. tábla 7. sor)  

6. Külső szervek tevékenysége (20. tábla 1+4. sorok)  

7. Mindösszesen  (1.+2.+3.+4.+5.+6.)  

* (Alkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevők számával.) 

 

24. A tevékenységet ellátó által kiadott  
közművelődési ismerethordozók 

Címek száma Összes példányszám 

1. 2. 

1. Újság, hírlevél (papíralapú)   

2. Újság, hírlevél (elektronikus)   

3. Könyv   

4. Egyéb alkalmi kiadvány, módszertani füzet   

5. Videokazetta   

6. Audio CD   

7. Multimédiás CD, DVD   

Reklám-propaganda kiadványok   

8. Szórólap, meghívó   

9. Plakát   

10. Műsorfüzet   

 



 

 
14. 

 

25. A tevékenységet ellátó informatikai ellátottsága 1. 

1. 
Internetkapcsolat technológia  (1:  Nincs; 2: Analóg modem,  ISDN, bérelt vonal; 3: Kábelmodem, 
valamilyen DSL technológia; 4: Vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net) 

 

2. 
Internetkapcsolat sávszélesség (1: Nincs; 2: <1 Mbit/s; 3: 1-10 Mbit/s; 4: 10-100 Mbit/s; 5: >100 
Mbit/s) 

 

3. 
Van-e saját honlapja (1: Nincs; 2: Egyszerű struktúra, statikus adattartalom, 3: Összetettebb 
struktúra, rendszeresen frissülő tartalom, 4: Portálszerű szolgáltatások, naponta többször frissülő 
tartalom) 

 

4. Van-e belső hálózata (LAN)?  

5. Hálózatba kötött munkaállomások (számítógépek) száma  

6. Nyilvános Internet-terminálok száma  

7. Van-e helyben nyilvános Internet elérési pont (pl WiFi Hotspot)?  

8. 
Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis (1: nincs, 2: van, csak helyben 
elérhető, 3: van, on-line elérhető) 

 

9. 
Rendelkezik-e informatikai szakszemélyzettel? (1: Nincs, 2: Informatikai szervezeti egység, 3: 
Informatikus/rendszergazda/üzemeltető, 4: Szerződés alapján, kiszervezve) 

 

10. Honlap látogatottság (egyedi látogató/nap): (1: 0-10, 2: 11-100, 3: 101-1000, 4: >1000) 
 

11. 
Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)? (1: Nem; 2: Igen, kormányzati ajánlás 
szerint; 3: Igen, WAI ajánlások szerint; 4: Igen, egyéb ajánlás szerint) 

 

12. Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobiltelefonra optimalizált verziója? (1: Nem; 2: Igen) 
 

13. 
Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil alkalmazással? (1: 
Nem; 2: Igen, iOS operációs rendszeren; 3: Igen, Android operációs rendszeren; 4: Igen, mindkét 
platformon) 

 

 

26. A székhelyen kívüli településen folytatott tevékenységek adatai településenként 

Az ellátott település neve Egységek 
száma 

Rendszeres művelődési 
formák  

Kiállítások, műsorok, 
rendezvények 

Alkotó művelődési 
közösségek 

Résztvevők  
Foglalkozá-

sok 
Alkalmak 

Látogatók / 
nézők 

Közösségek Tagok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 


